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Proponujemy Państwu 
możliwość zareklamowania swojej oferty wśród użytkowników 

portalu . 

Zakres oferty, której szczegóły znajdą Państwo na kolejnych 

stronach, obejmuje moduły reklamowe na stronach portalu oraz 

w codziennym newsletterze, artykuły sponsorowane, ogłoszenia 

rekrutacyjne, a także inne, niestandardowe działania 

promocyjne. 

O portalu WirtualneMedia.pl 
 to największy portal tematyczny 

w swojej dziedzinie, publikujący aktualności dla 

profesjonalistów z szeroko definiowanego świata mediów. 

Odwiedza go w miesiącu ponad 1 000 000 osób (ponad 

3 600 000 odsłon)1. 

Grupy tematyczne wiadomości obejmują telewizję, prasę, radio, 

Internet i inne technologie komunikacyjne, a także prowadzone 

w nich działania związane z reklamą, public relations, badaniami 

rynkowymi czy szeroko rozumianą kulturą oraz gospodarką.  

Poza aktualnościami ukazują się również wywiady z osobami 

związanymi z branżą medialną oraz foto- i wideorelacje 

z ważnych dla mediów wydarzeń. Dostępny jest także program 

stacji telewizyjnych. 

Użytkownicy portalu  otrzymują 

możliwość tworzenia blogów na udostępnianej nieodpłatnie 

platformie, by w ten sposób dzielić się swoimi opiniami z innymi 

internautami. 

Ważnym uzupełnieniem portalu  jest 

newsletter rozsyłany codziennie od poniedziałku do piątku do 

ok. 60 000 prenumeratorów.  

                                                           
1
 Źródło: Badanie Gemius Traffic, grudzień 2016 

http://www.wirtualnemedia.pl/wiadomosci
http://www.wirtualnemedia.pl/fotoreportaze
http://tv.wirtualnemedia.pl/
http://www.wirtualnemedia.pl/program-telewizyjny
http://www.wirtualnemedia.pl/program-telewizyjny
http://blog.wirtualnemedia.pl/
http://blog.wirtualnemedia.pl/
http://www.wirtualnemedia.pl/fotoreportaze
http://cafe.wirtualnemedia.pl/
http://www.wirtualnemedia.pl/wiadomosci
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Wielkość miejscowości użytkowników

Użytkownicy portalu WirtualneMedia.pl w liczbach 

Liczba odsłon i użytkowników 
Według danych w grudniu 2016 r.  

portal  miał 

ponad 3 600 000 odsłon oraz ponad 1 

000 000 tzw. rzeczywistych użytko-

wników (ang. real users). Porównując te 

dane z wynikami konkurencyjnych 

serwisów poświęconych tematyce 

massmediów z tego samego okresu, 

portal  jest 

zdecydowanym liderem w liczbie 

odsłon (ponad 50% udziału). 

Demografia użytkowników 
Ponad połowa użytkowników portalu 

, według dekla-

racji, ma wyższe wykształcenie.  

Najliczniejszą grupą wiekową, stano-

wiącą blisko 40% odwiedzających 

portal, są osoby w wieku 25–34 lat. 

Kolejna grupa, stanowiąca ponad 25%, 

ma między 35 a 44 lat. 

Odsetek kobiet i mężczyzn odwiedzają-

cych WM jest podobny, z niewielką 

przewagą tych, co „z Marsa” (51:49). 

Ponad 30% użytkowników WM mieszka 

w miastach powyżej 500 000 ludności. 

Natomiast według województw 

najwięcej odwiedzin pochodzi z woje-

wództw: mazowieckiego (28,52%), 

śląskiego (15,03%) i małopolskiego 

(14,55%). 

Spośród ok. 60 000 subskrybentów 

newslettera 29% użytkowników zade-

klarowało, że pracuje w mediach 

(prasie, radiu, telewizji). 23% wskazań 

padło na marketing i reklamę, po 10% 

na public relations i Internet, a 8% na te-

lekomunikację.  

52,19%

19,39%

10,40%

18,02%

Wykształcenie użytkowników

Wyższe

Średnie

Zawodowe

Pozostałe
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Proponowane formy reklamy 

Formy płaskie 

Nazwa Opis 

Rozmiar 
[x 
w px] 

Cena 
netto 
[PLN] Model cenowy 

Double 
Billboard 

Prostokątny element reklamowy zamieszczony 
zazwyczaj na górze strony. Dwa razy wyższy od 
zwykłego billboardu. 

750x200 150 CPM 

Triple Billboard Bardzo wysoka prostokątna forma reklamowa, 
umieszczana zazwyczaj na górze witryn 
internetowych. Forma 3 razy wyższa od 
klasycznego billboardu. 

750x300 180 CPM 

Expand Baner / 
Billboard 

Interaktywna reklama, która po najechaniu na 
nią kursorem myszy rozwija się do większego 
rozmiaru, pozwalając na wykorzystanie 
dodatkowej powierzchni. 

468x240 150 CPM 

PUSH billboard Rozwijania forma reklamowa, która początkowo 
ma formę Billboardu 750x100 px. Po najechaniu 
kursorem rozwija się on do rozmiarów 
750x300 px, jednocześnie spychając zawartość 
strony internetowej w dół. 

750x100 
x300 

200 CPM 

DOUBLE 
billboard FX 

Dynamiczna reklama graficzna umieszczona 
centralnie na stronie. 

750x200 200 CPM 

Medium 
Rectangle 

Ta prostokątna forma jest używana głównie jako 
box śródtekstowy czyli reklama umieszczona w 
tekście danego serwisu lub stały, bardzo 
widoczny, element na „premiowym” miejscu 
serwisu, najczęściej na stronie głównej. 

300x250 10 000 FF:  
strona główna, 

 emisja 1 tydzień 

60 000 FF:  
wszystkie podstrony, 

emisja 1 tydzień 

Wideboard Reklama w formie poziomego prostokąta. 
Zajmuje stałą pozycję na górze strony. Jest to 
jeden z największych form reklamowych na 
witrynach. 

940x300 
970x300 

250 CPM 

Expand 
Wideboard 

Reklama w formie poziomego prostokąta. Po 
najechaniu kursorem na reklamę, rozszerza się 
maksymalnie do 600 px. 

940x300 
x600 

300 CPM 

Pop-Up Reklama w formie niewielkiego, samodzielnego 
okna przeglądarki otwierającego się w chwili 
przejścia z jednej strony serwisu na drugą. 
Otwiera się na tle przeglądarki 

300x300 / CPM 
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Nazwa Opis 

Rozmiar 
[x 
w px] 

Cena 
netto 
[PLN] Model cenowy 

Pop-Under Reklama w formie niewielkiego, samodzielnego 
okna przeglądarki otwierającego się w chwili 
przejścia z jednej strony serwisu na drugą. 
Otwiera się z tyłu, pod głównym oknem 
przeglądarki 

750x500 / CPM 

eXpand 
billboard / 
skyscraper 

Forma reklamowa rozszerzająca się. Po 
najechaniu kursorem rozwija się, zwiększając 
powierzchnię (lub prezentuje się w formie 
rozwiniętej, aby po kilku sekundach ekspozycji 
przejść do formy zmniejszonej). 

750x100 
x300 

 
120/160x600 
320x600 

150 CPM 

Skyscraper Prostokątna reklama pionowa, tzw. 
„wieżowiec”, umieszczana po lewej lub prawej 
krawędzi strony. Używany także jako 
surroundAd w połączeniu z billboardem. 

120x600 
160x600 

150 CPM 

Scroll Ruchomy przycisk, baner, billboard lub 
skyscraper, który porusza się wraz 
z przewijaniem w górę i w dół oglądanej strony 
serwisu. 

120x60/90 
468x60 

750x100 
120/160x600 

/ CPM 

Scroller Reklama w formie graficznego paska 
emitowanego przy dolnej krawędzi okna 
przeglądarki. Może zawierać tekst bądź 
elementy graficzne, które przewijają się wzdłuż 
paska.  

Reklama pozostaje zawsze widoczna dla 
użytkownika, bez względu na ewentualne 
przewijanie strony. Może zatrzymywać się po 
najechaniu na niego myszką, może zmieniać się 
prędkość, kierunek przewijania. 

max  30 200 CPM 

Screening Połączenie standardowej tapety z Billboardem 
lub DoubleBillboardem w taki sposób, aby 
granica pomiędzy nimi była niezauważalna. 
Obszar reklamy billboardowej jest klikalny. 

zależny od 
rozdziel-

czości 

350 CPM 

SurroundAd Połączenie kilku form reklamowych (np. 
billboard+skyscraper lub billboard + box) 
stwarzając „otoczenie” treści witryny. 

 /  

Watermark Logo w tle witryny. zależny od 
rozdziel-

czości 

/ CPM 
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Formy warstwowe 

Nazwa Opis 

Rozmiar 
[x 
w px] 

Cena 
netto 
[PLN] 

Model 
cenowy 

BrandMark  
+  
Baner/Billboard 

BrandMark to forma reklamy o kształcie zbliżonym 
do kwadratu / prostokąta, oparta na warstwach, 
rozmiarowo zbliżona do pop-up. Może przybierać 
dowolny kształt w zależności od intencji 
reklamodawcy i pomysłowości twórcy. Może być 
przesuwana oraz zwijana w obrębie okna 
przeglądarki. Jest dobrą formą reklamową do emisji 
materiału wideo. 

max. 
400x400 

200 CPM 

TopLayer  
+  
Baner/Billboard 

TopLayer to reklama o dowolnym kształcie, w formie 
animacji, z możliwością zawarcia efektów 
dźwiękowych, wyświetlana nad treścią strony (na 
przezroczystej warstwie nałożonej na witrynę) 
w dowolnym jej miejscu przez określony czas. 
Zwracająca uwagę i bardzo skuteczna forma 
prezentacji. 

max. 
750x550 

250 CPM 

FlyFooter Flyfooter jest formą umieszczoną i przewijającą się 
na dole przeglądarki. Forma obejmuje całą szerokość 
strony. Istotnym elementem formy jest pole 
pozwalające zwinąć oraz rozwinąć formę. 
Mechanizm ten pozwala użytkownikowi powrócić do 
formy nawet po uprzednim zwinięciu. 

750x200 
(obszar 

klikalny) 

250 CPM 

FloorAd FloorAd to forma umieszczona w dolnej części 
ekranu, widoczna bez konieczności przewijania 
strony przez użytkownika. Reklama wyświetlana jest 
na warstwie strony, dzięki czemu może mieć 
dowolny kształt. FloorAd jest też w pełni klikalna 
i umożliwia zastosowanie technologii flash, jak 
i wideo. 

max. 
1024x300 

250 CPM 

Interstitial / 
INTROmercial + 
Baner/Billboard 

Wektorowy Spot Internetowy. Reklama emitowana 
na całej powierzchni okna przeglądarki lub na całym 
ekranie, w czasie oczekiwania na załadowanie 
kolejnej strony odwiedzanego serwisu. 

bez 
ograniczeń 

300 CPM 

Videostitial Videostitial to pełnoekranowa, niestreamingowa 
metoda emitowania spotów telewizyjnych 
w internecie. 

 /  

FX HTML  
(Push Billboard 
+ surr wall+ TL) 

FX HTML daje możliwość ingerencji reklamy w układ 
strony. Możliwe jest na przykład rozsunięcie kolumn 
na boki, przesuwanie fragmentów strony, zmiana 
kolorystyki lub samego wyglądu strony. Ściąga 
uwagę i wymusza podjęcie akcji przez użytkownika.  

 400 CPM 
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Inne formy 

Nazwa Opis 
Cena netto  
[PLN] 

Artykuł 
sponsorowany 

Artykuł na stronie głównej. Nie ma ograniczeń co do liczby znaków. 
Maksymalnie 4 grafiki. Oznaczenie „artykuł sponsorowany”. 

/ 

Mailing Wysyłka e-maili do subskrybentów newslettera z adresu WM w imieniu 
Zleceniodawcy. Maksymalny rozmiar: 30 kB. 

200 za 1 000 e-maili 
Kliknij po szczegóły 

Praca STANDARD Ogłoszenie w portalu WirtualneMedia.pl. Kliknij po szczegóły 

Praca PREMIUM Emisja ogłoszenia o pracę w newsletterze portalu WirtualneMedia.pl 
(na samej górze w specjalnym dużym polu) oraz na stronie WWW 

Kliknij po szczegóły 

Pakiety Zestawy różnych form reklamowych do wykorzystania w kampanii. Kliknij po szczegóły 

Kampanie 
niestandardowe 

Chętnie odpowiemy na Państwa zapytania dotyczące niestandardowych 
form komunikacji marketingowych. 

/ 

Oferta specjalna 
Aby ułatwić Państwu wybór form reklamowych, przygotowaliśmy ofertę pakietów wraz z możliwością 

skomponowania własnego zestawu środków dotarcia do użytkowników portalu .  

Szczegóły na stronie: http://www.wirtualnemedia.pl/reklama-oferta-specjalna.html 

Modele cenowe 
 CPM (ang. Cost Per Mille) — koszt emisji 1000 reklam, 

 FF (ang. Flat Fee) — koszt zależny od czasu emisji (np. tydzień, dwa tygodnie, miesiąc), 

 CPM + CPC (anf. Cost Per Mile + Cost Per Click) — opłata za 1000 odsłon danej formy reklamowej plus opłata za 

zrealizowane kliknięcia. 

Symbole / oznaczają prośbę o kontakt w sprawie szczegółów emisji reklamy w określonej formie.  

http://www.wirtualnemedia.pl/reklama-cennik-mailing.html
http://www.wirtualnemedia.pl/reklama-cennik-mailing.html
http://www.wirtualnemedia.pl/praca/dodaj-oferte
http://www.wirtualnemedia.pl/praca/dodaj-oferte
http://www.wirtualnemedia.pl/reklama-oferta-specjalna.html
http://www.wirtualnemedia.pl/reklama-oferta-specjalna.html
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Przykładowe miejsca umiejscowienia reklam w serwisie i newsletterze 

Strona główna serwisu (górna część) 
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Strona główna serwisu (ciąg dalszy) 
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Strona główna serwisu (ciąg dalszy) 
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Strona kategorii tematycznej 
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Strona kategorii tematycznej (ciąg dalszy) 
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Strona z newsem 
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Strona z newsem (ciąg dalszy) 
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Newsletter (górny fragment) 

 

Reklama 
750 x 200 pikseli 

Reklama 
750 x 200 pikseli 

Reklama 
750 x 200 pikseli 

Reklama 
750 x 200 pikseli 
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Dla pracodawców 
Portal  oferuje Państwu także pomoc 

w poszukiwaniu pracowników dzięki możliwości zamieszczania 

ofert w serwisie Praca. 

Oferty prezentowane są m.in. na następujących stronach 

portalu: głównej, wiadomości dnia, działów tematycznych, 

konkretnych newsów, w katalogu firm, a także na 

przeznaczonej wyłącznie ofertom pracy stronie, gdzie 

dostępna jest wyszukiwarka ogłoszeń pozwalająca odnaleźć 

anonse spośród wielu kategorii branżowych (lista obejmuje 

nie tylko media i pokrewne im obszary działalności), regionu 

lub według słów kluczowych. 

W celu ułatwienia dotarcia ze swoim ogłoszeniem do 

potencjalnych pracowników, przygotowaliśmy pakiety 

Standard i Premium pozwalające wybrać liczbę wystawianych 

ofert oraz okres, w jakim będą one dostępne na portalu.  

Szczegóły na stronie:   

http://www.wirtualnemedia.pl/praca/dodaj-oferte.   

http://www.wirtualnemedia.pl/praca
http://www.wirtualnemedia.pl/praca
http://www.wirtualnemedia.pl/praca
http://www.wirtualnemedia.pl/praca/dodaj-oferte
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Kontakt 
Zapraszamy do kontaktowania się w sprawach związanych z reklamą i innymi formami marketingowymi.  

Osoba kontaktowa 

 
Marcin Szumichora 

e-mail: marcin.szumichora@wirtualnemedia.pl 

telefon: +48 792 005 570 

faks: +48 58 718 12 50 
 

mailto:marcin.szumichora@wirtualnemedia.pl

